
KARSKÄRS FISKEHAMN 1963





Per o Gunnar på väg mot Karskär för lekströmmingsfiske.



Axel Eriksson på "gällan" (gistvallen) tar ner bommullsskötan och 
förbereder att stena skötan. 



Per och Gunnar stenat stenar skötan i Erikssons sjöbod. Per 
sköter som alltid stentärn och Gunnar flartärn. Normalt la ett 
båtlag 3-5 krokar, en krok består av två skötar.



Per tar hallbandssten från lådan.



Per sätter fast sten på hallbandssnöret (hallbandssnöret av lin) han "secklar" 
spottar på knuten så sten sitter bättre fast. 



Läggning av en krok fick inte påbörjas före klockan tre på eftermiddagen.
OBS! Per har påbörjat att svänga båten för att påbörja kroken.



Gunnar gör klart att kasta ankarsten samt vålan.



Skötupptagning (dra upp skötan) sker tidigt på morgonen. 
Sköten drages över stamrullen.



Strömmingen ruskas ner i båten.





Fångsten mäts upp i en 1/2 fjäling (cirka 10 kilo)



Uppmätt fångst sköljes i sållet och hälles i strömmingslådan, 30 kg/låda som 
är uppmärkt med båtlagets nr. t.ex. "Gävlefisk 18".



Skötbåren bäres ut på "gällan".



Skötarna hänges upp för torkning på gällpiggar som finns på gällstängerna.
OBS! Gällpiggar är avklippta telefonledningar.



Per
OBS! Gällpiggar är avklippta telefonledningar.



Bomullskötarna upphängda för tork till eftermiddagens stening av skötar 
igen.



Vittjning av storryssjan.



Saltning av strömming i strömrningskar. Karet rymde ca. 400 kg



Efter ett dygn i strömmingskaret (för att dra blodet ur strömmingen) huvdas 
strömmingen manuellt.



På bilden syns huvdning samt inläggning i tunnor ca 100 kg strömming/ 
tunna.



Notera isflaken i hamnen.



Salthalten kontrolleras.



Förslutning av tunnor.



Luftning "sviggning" av tunnor samt tunnorna rullas ett halvt varv för att få en
omrörning av strömmingen.



När surströmmingen är färdig lägges den på burk samt locket falsas 
på i en falsmaskin. Falsmaskin drives av en encylindrig Solo motor.





Efter falsningen tvättas burkarna ren från saltlake samt sköljes i rent vatten, 
senare på kvällen torkas burkarna samt paketeras i kartonger. Klar för 
leverans till affärerna.
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